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Konfigurera stark autentisering

För anställd och student

1. Gå in på https://passport.lu.se i ett webbfönster.
2. Klicka på Användare.

3. Logga in med användarnamn och lösenord:
Användarnamn: Din användaridentitet@lu.se (ex. ldc-abc@lu.se eller ab1234cd@lu.se)
Lösenord: Ditt lösenord

https://passport.lu.se/
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4. Klicka på Konfigurera stark autentisering



2020-07-17

5. Aktivera och konfigurera stark autentisering
Det finns för närvarande tre olika tekniker för att använda stark autentisering.

· Freja eID: Rekommenderad för användare som innehar svenskt personnummer
· Autentiseringsapp bekräftad med engångskod: Huvudsakligen ett alternativ för

användare som saknar svenskt personnummer.
· Autentiseringsapp bekräftad med LU-kort: Huvudsakligen ett alternativ för

användare som saknar svenskt personnummer. (Detta alternativ kommer att
försvinna inom kort)
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5.1 Konfigurera och aktivera Freja eID.

5.1.1 Innan du loggar in i Passport och kan Aktivera Freja eID måste nedanstående
steg, 5.1.2 och 5.1.3, vara genomfört.

5.1.2 Ladda ner appen Freja eID till din telefon.

5.1.3 Följ Freja eIDs registreringsguide på https://frejaeid.com/registrera-kom-igang/
Du kommer att behöva fotografera din ID-handling i appen och besöka ett ATG-
ombud för bekräftande av identitet. Lista på ATG-ombud presenteras i appen.

5.1.4 Klicka på Aktivera Freja eID i passport.

https://frejaeid.com/registrera-kom-igang/
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5.2 Autentiseringsapp bekräftad med engångskod
5.2.1 För att kunna genomföra detta behöver du besöka en reception inom

universitetsområdet (https://lukortet.lu.se/kontakt/kortstationer) där du kan
genomföra en identitetskontroll och få en engångskod utskriven.
Innan du har gjort det kommer det att stå att du saknar engångskod och du
kommer inte åt tjänsten.

Först när du väl hämtat ut engångskoden kommer tjänsten att aktiveras och du
kan gå vidare.

5.2.2 Mata in den engångskod du fått utskriven och klicka på Verifiera identitet.

5.2.3 Här skall du installera en autentiserings-app på din mobiltelefon.
Installera appen enligt nedan och klicka därefter på Fortsätt i Passport.

https://lukortet.lu.se/kontakt/kortstationer
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5.2.4 Ladda ner autentiserings-appen i mobilen, i exemplet visas Google
Authenticator.

5.2.5 Öppna appen.

5.2.6 Tryck på STARTA INSTALLATIONEN

5.2.7 Tryck på Läs av streckkod

5.2.8 Scanna av QR-koden som visas på datorn.
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5.2.9 På mobiltelefonen visas nu en sifferkod.

5.2.10 Bocka i att du scannat koden och klicka på Fortsätt.

5.2.11 Skriv in sifferkoden i Passport. Ny kod genereras var 30:e sek.

5.2.12 Nu har du autentiserat dig och konfigurationen av autentiserings-appen är klar.
Klicka på Klar för att avsluta.

5.2.13 I Passport upplyses du om att du redan har konfigurerat tjänsten.
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5.3 Autentiseringsapp bekräftad med LU-kort
5.3.1 Extra säkerhetskontroll via LU-kortet

Du matar in ditt LU-kort-nummer samt PIN-kod och klickar på Verifiera identitet.

5.3.2 Därefter skall du installera en autentiserings-app på din mobiltelefon.
Installera appen och klicka på Fortsätt för att scanna QR-koden.

5.3.3 Ladda ner autentiserings-appen i mobilen, i exemplet visas Google
Authenticator.
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5.3.4 Öppna appen

5.3.5 Tryck på STARTA INSTALLATIONEN

5.3.6 Tryck på Läs av streckkod

5.3.7 Scanna av QR-koden som visas i datorn med din app.
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5.3.8 På mobiltelefonen visas nu en sifferkod.

5.3.9 Skriv in sifferkoden på datorn och klicka på Verifiera.

5.3.10 Nu har du autentiserat dig och konfigurationen av autentiserings-appen är klar.
Klicka på Klar för att avsluta.


